
 

 

De innovatie van Colijn Zorgsystemen 

 

Hi-Care Cloud 2.0 Zorgalarmering & Leefcirkels 

 

Hi-Care Cloud 2.0 Zorgalarmering & Leefcirkels is het online platform voor zorgtechnologie 

en smart sensoring met bijbehorende Hi-Care App, dat Colijn Zorgsystemen heeft ontwikkeld 

voor begeleid wonen, maar ook om ouderen langer veilig thuis te kunnen laten wonen met 

behoud van eigen regie.  

De komende jaren neemt het aantal ouderen fors toe. De verwachting is dat door de 

vergrijzing steeds meer mensen een beroep zullen gaan doen op ouderenzorg. Tegelijkertijd 

is er een enorm tekort aan zorgmedewerkers en  mantelzorgers. Daarom moet de zorg 

anders georganiseerd worden. Inzet van technologie is hierbij onmisbaar 

Nieuw programma ouderenzorg: meer digitaal, meer thuis en meer 
eigen regie 

Minister Helder: “Ik heb haast. De personeelstekorten spelen nu al en 
zullen in de toekomst blijven spelen. Tegelijkertijd zie ik dat de zorg van 
nu nóg beter kan aansluiten op de wensen van de ouderen van nu. 
Daarom is het zo belangrijk dat we nu de ouderenzorg anders gaan 
organiseren.”  

 

 

 



 

 

 

 

 

Hi-Care Cloud 2.0 Zorgalarmering & Leefcirkels is het 

zorgplatform waarop alles kan worden aangesloten en 

gekoppeld. Of het nu gaat om een verpleeghuis, 

gecombineerde zorginstelling, serviceflats of gewoon 

thuis. Hi-Care Cloud is adaptief, per persoon op 

zorgvraag of ondersteunigs- behoeft op-maat 

inzetbaar/toepasbaar 

De volgende modules zijn beschikbaar binnen Hi-

Care Cloud: 

• Hi-Care Zorgalarmering  
• Hi-Care Zorgdomotica / smart sensoring 
• Hi-Care Leefcirkels  
• Hi-Care Audio/Video monitoring  

 

Nieuwe modules  

• Hi-Care IP Kerkgeluiddistributie (Q4 2022) 
• Hi-Care Smart Mat (release Q1 2023) 

 

 

Voordelen: Hi-Care Cloud 

• Eén overzichtelijke smartphone app  

• Het is tijdbesparend voor de verzorging  

• Ouderen krijgen meer vrijheid van handelen 
en eigen regie, hierdoor wordt de zorg 
minder belast. 

• Het persoonlijk veiligheidsniveau van ouderen wordt hersteld. 

• Toekomst vast IP Cloud-platform volgens open standaarden 

• Directe besparing op zowel investering als exploitatie door cloud model 

• Makkelijk uit te breiden van 1 woning tot zorgcentrum met 1000 bedden   
 


